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मुहम्मद अली
लोकाांना आवडणारे चॅश्पियन 



“ मी अमेररका आहे ”

तयाांचा जन्म लइुर्ववले, कें टकी 
मध्ये कैसर्यर् मारे्लर् क्ले, 

ज्यनुनयरच्या रुिात झाला
होता.तयाांच ेर्गळ्यात िहहले 
मशु्टटयदु्ध कोच, माजी िोसलर् 
अधधकारी जो माहटसन याांनी 
तयाांना र्ाांधगतल,े “लोकाांना 
आव्हान देण्यार् र्रुुवात
करण्यािवूी तू स्वतःशी आधी 
लढायला सशक.”

कधी उिेक्षित र्मजला जाणारा 
कैसर्यर्, नांतर महुपमद अली
या नावाने ओळखला जाऊ 
लागला आणण तयाांनी शवेटी 
जगातला हैवीवेट चैंवियनचा 
ककताब समळवला. प्रसर्द्ध
लेखक वाल्टर डीन मायर्स
याांनी तया व्यक्तीची र्ुांदरता 
आणण शक्ती तयाांच्या शब्दात 
सलहहली : तो फुलिाखरार्ारखा 
तरांगू शकतो आणण मधमाशी
र्ारखा डांख मारू शकतो.”



वाल्टर डीन मायर्स
धचत्र: एसलक्र् डसेलनोइर्

मुहम्मद अली
लोकाांचा आवडता खेळाडू 



“जेव्हा तो छोटा मलुगा होता तेव्हा आपही महुपमदला 
"जीजी“ पहणत अर् ूकारण तो नेहमी 'जी, जी, जी, जी' 
पहणत अर्.े“ खेळाडूची आई, ओडरे्ा "बडस" क्लनेे र्ाांधगतले. 
“आणण मग, जेव्हा तो गोल्डन ग्लव्र् खेळाडू झाला,तेव्हा 
तयाने आपहाला र्ाांधगतले की तो “'गोल्डन ग्लव्र्' 

पहणण्याचा प्रयतन करत होता.”

महुपमद अलीचा जन्म १७ जानेवारी,१९४२ला 
लइुर्ववले, कें टकीमध्ये झाला होता. तयाांच्या आईवडडलाांनी 
तयाांच ेनाव कैसर्यर् मारे्लर् क्ले, ज्यनुनयर ठेवल.े



लइुर्ववले एक शाांत दक्षिणी शहर होते. 
लोक येण्याजाण्यार्ाठी बर्ने प्रवार् करत 
अर्त,िण खूि तरुण मलुाांना र्ायकल
चालवायला आवडत अर्े.

"एका रात्री तो मलुगा खाली आला 
आणण तो रडत होता. कोणीतरी तयाची 
र्ायकल चोरली होती. तयामळेु तयाला खूि 
त्रार् होत होता. जो माहटसन पहणाले “तो 
तेव्हा केवळ बारा वर्ासचा होता, आणण 
र्ायकल चोरणाऱ्याला मारायला चालला 
होता. मी पहटले, ठीक आहे, तू कोणाला 
आव्हान देण्यािवूी तू स्वतः लढायला 
सशक.”

आिल्या ररकापया वेळात जो माहटसन 
मलुाांना बॉश्क्र्ांग सशकवत अर्त. लवकरच 
कैसर्यर्िण तयाांचा एक ववद्यार्थी झाला.

कैसर्यर्ने श्जममध्ये कठोर प्रसशिण 
घेतल.े तो जोरात मारू शकत नरे् िण तो 
वेगाने िढेु जाऊ शकत होता. तो तेव्हाही 
खूि गप्िा मारत अरे्, तर तो आिल्या
स्िधसकाांबरोबर करे् वागत अरे्ल. 

छांद पहणून स्िधेत खेळल्यानांतर, 

कैसर्यर् गोल्डन ग्लव्र् चॅश्पियन झाला.



१९६० मध्ये, १८ वर्ासचा अर्ताांना, तयाांनी अमेररकी 
ऑलश्पिक मशु्टटयदु्ध हटममध्ये जागा समळवण्याइतके ते 
िात्र झाल.े ते खेळण्यार्ाठी रोममध्ये जात होते.

कैसर्यर्, जो खूि वेगवान होता,तयाने आिली िहहली 
लढाई र्हज श्जांकली. िण चैंवियनसशिर्ाठी चवर्थी लढाई 
खूि कठीण होती.

िहहल्या फेरीत, िोसलश मशु्टटयोद्धा ज़्बीग्न्येव 
िीटरजीकोव्स्कीने, कैसर्यर्ला चारी बाजूने ढकलण्यार्ाठी 
आिल्या कौयासचा आणण अनभुवाचा उियोग केला. दरु्ऱ्या 
फेरीत कैसर्यर् अजूनही हारत होता. िण नतर्ऱ्या फेरीत 
कैसर्यर् क्लेच ेकौशल्य र्मोर आले. तयाने पहाताऱ्या 
माणर्ाला बकु्का मारण्यार्ाठी आिल्या कौशल्याचा भरिरू 
उियोग केला. कैसर्यर् क्ले, ज्यनूनयर याने र्वुणसिदक 
श्जांकले. रात्रीतून तो जगभर प्रसर्द्ध झाला. 



आपही 
मतदानाच्या
अधधकार

मागत आहोत.

र्गळ्याांना
र्मान 
अधधकार

श्जम क्रो कायदा 
रद्द करा.

अमेररकेत अजूनही अशा काही जागा होतया श्जरे्थ काळे लोक जाऊ शकत नाही. 
जरी तयाने ऑलश्पिकमध्ये र्वुणसिदक श्जांकलेले अर्ो.
लइुर्ववले प्रायोजन र्महूाने कैसर्यर् मध्ये रुची दाखवली. आणण एक िवूस-लाइट-हैवीवेट 

चॅश्पियन, आची मरूबरोबर प्रसशिणाची व्यवस्र्था केली. िण मरूच्या लढाईची िद्धत वेगळी 
होती. कैसर्यर्र्ाठी खूि रिातमक होती. तो आिल्या वेगाकड ेआणण फुटवकस वर लि देऊ 
इश्च्छत होता. पहणून तयाने प्रसशिक बदलले. आिली िहहली व्यावर्ानयक लढाईमध्ये 
कैसर्यर्ने ट्यनूी हुन्रे्करला हरवल.े िढुच्या तीन वर्ाांमध्ये तयाने र्लग अजून अठरा लढाया 
श्जांकल्या. 

फक्त गोरे 



िण अनेक प्रशांर्काांना तयाच्याबद्दल 
शांका होती. ते पहणाले की कैसर्यर्ने
आिल्या वेगाचा खूि अधधक उियोग 
केला आणण आिले हात खूि खाली
ठेवले. आणण तो एक हैवीवेट 
फाइटरर्ारखा वाटत नव्हता. “मी 
जगातला र्गळ्यात महान लढवय्या
आहे,मी जगातला र्गळ्यात मोठा कवी 
आहे! मी शे्रटठ आहे.!” तो ओरडला.! 
लोक कैसर्यर्ला "लइुर्ववले सलि" पहणू 
लागले.

कैसर्यर्ला लि वेधनू घ्यायला आवडत अरे्.िण तयाचे एक गांभीर 
रूि र्दु्धा होते जे खूि कमी लोकाांनी बनघतले होते. "कें टुकीमध्ये, काळे 
लोक बर्मध्ये िढुच्या बाजूने चढू शकत नर्त,” ते पहणाले, “आणण न 
ते एक कि कॉफी विऊ शकत अर्त.” जेव्हा काळ्या लोकाांनी आिले 
मानव अधधकार प्राप्त करण्याचा प्रयतन केला तेव्हा तयाांना कैसर्यर्ने
तयाांना मारताांना आणण तुरुां गात जाताांना बनघतले आहेत.



ममयामी बीच कनव्हेशन हॉलमधला प्रसंग 

क्ले उफस  लइुर्ववल सलि

खूि लोकाांनी ववचार केला की कैसर्यर् एक तेजतरासर यवुक 
होता. ज्याने िहहले लढवय्याशी र्ामना केला नव्हता. जेव्हा 
जगातील हैवीवेट चैंवियन, चाल्र्स "र्न्नी" सलस्टनशी लढण्यार्ाठी 
एका करारावर र्ही केली, तेव्हा एका खेळाडूने सलहले, “आमच्यातले 
काही लोक जुन्या र्न्नी सलस्टन बरोबर लढण्याच्या आधी कैसर्यर् 
क्ले र्ाठी एक मोठी ववमा िॉसलर्ी खरेदी करण्याची इच्छा होती.”

मलस्टन उफस  द ब्लकै बेयर (काळे अस्वल)

सलस्टन एक कू्रर मशु्टटयोद्धा होता. तयाने आिल्या िहहल्या तीन 
लढाईच्या िहहल्या फेरीत आिल्या प्रनतद्वांदीला नॉकआउट केले आणण 
लढाई श्जांकली होती. िण कैसर्यर् अजूनही आववस्त होता. “मी तया 
अस्वलाला फरशीवर लोळवण्यार् जात आहे,” तयाने र्न्नी
सलस्टनच्या बाबत पहटले. “तो वववव ववजेता होण्यार्ाठी खूि कुरूि 
आहे. जगाचा ववजेता माझ्यार्ारखी र्ुांदर व्यक्ती अर्ायला िाहहजे.”



“मी एका फुलिाखरार्ारखा तरांगेल आणण एका मधमाशी र्ारखा डांख मारेल, “
कैसर्यर्ने एका माणर्ाला पहटले. “जर तुमच ेडोळे तयाला बघ ूशकत नर्तील तर तुपही 
आिल्या प्रनतद्वांदीच्या हाताने मार खाऊ शकत नाही.”

लढाई र्रुु झाली. रागात येऊन सलस्टनने कैसर्यर्वर तीव्र हल्ले केले िण कैसर्यर् 
तयाच्यािार्नू वाचत राहहला. कैसर्यर्ने सलस्टनला वेगवान, दखुवणारे गुद्दे मारले. र्हा 
फेऱ्या झाल्यावर त्रस्त आणण ननराश सलस्टन र्ातव्या फेरीर्ाठी बाहेर आला नाही.

मग कैसर्यर् क्ले जगातला हैवीवेट चैंवियन झाला.



एका 
अल्लासशवाय

दरु्रा कोणी देव 
नाही.

िणूस खेळ जगत आवचयसचककत झाले. काही हदवर्ाांतच 
कैसर्यर् क्ले याांनी खेळ जगताला िरत एकदा आवचयासचा 
धक्का हदला. तयाने घोर्णा केली की तयाने आिला धमस 
बदलला आहे आणण आिले नावही बदलले आहे. “ माझ ेनाव 
महुपमद अली आहे, आणण मला नाही वाटत की कोणी मला 
गुलाम, कैसर्यर् क्ले या नावाने ओळखावे.”

लोकाांनी तयाला ववचारले की तो नेशन ऑफ इस्लाम 
मध्ये का र्ामील झाला? कारण अनेक लोकाांना अरे् वाटते 
की ते एक धासमसक र्ांघटन नाही तर उलट द्वेर् िर्रवणारा 
र्मूह आहे.

“ मी एक मरु्लमान होणे ननवडले आहे. मी अल्लाचा 
अनयुायी होण्याच ेठरवले आहे.,” महुपमद अली पहणाला. “
कारण ते एकमेव अर्े व्यक्ती आहेत ज्याांच्याकडे ननश्वचत 
योजना आहे,ज्यामळेु माझ्या लोकाांना मदत होईल.”

तयाला ववचारण्यात आले की तो गोऱ्या लोकाांच्या 
ववरोधात आहे का? तयावेळी ते पहणाले, “नाही,मला गोरे 
लोक आवडतात,” अली पहणाले, “मी अमेररका आहे,मी 
अमेररकेचा तो भाग आहे ज्याला तुपही ओळखत नाही. िण 
आता तुपही माझी र्वय करून घ्या. काळा, आतमववववार्ी, 
अहांकारी; माझ ेनाव तुमच ेनाही,माझा धमस तुमचा नाही,माझ े
ध्येय माझ ेस्वतःच ेआहे.पहणनू माझी र्वय लावनू घ्या.”



अलीला आशा होती की काळे लोक 
एकत्र येतील आणण एक दरु्ऱ्यावर 
प्रेम करतील. आता तो जगातला
हैवीवेट चैंवियन झाला ,तेव्हा तयाने 
ववचार केला की काळ्या लोकाांच्या 
बाजूने उभे राहहले िाहहजे, बोलले 
िाहहजे ते पहणाले, “मी रोल्र् रॉयल 
मध्ये प्रवार् करून खुश नाही. मी 
एका िहाडावर उभे राहून खुश नाही. 
कारण मला माहहत आहे की खाली 
माझ ेबहीण भाऊ भकेुले आहेत आणण 
ते र्िू िीत आहेत.”

ही १९६७ ची गोटट आहे.
अमेररका, श्व्हएतनाम मध्ये लढत 
होता. उत्तर श्व्हएतनामी लोकाांनी 
पहटले की काळे लोक आमच ेशत्र ू
नाहीत. 

“ तुमचा वास्तववक र्ांघर्स 
तुमच्या जन्मभमूीवर आहे.पहणनू 
आता घरी िरत जा आणण नतर्थे र्ांघर्स 
करा!” ते पहणाले.



रे्नेत भरती होण्यार्ाठी अमेररकी िरुुर्ाांना रे्नेमध्ये 
नोंद करावी लागत अरे्. अलीने आिले नाव नोंदवले, 
जेव्हा तयाला बोलावण्यात आले, ते तो पहणाला, “इस्लाम 
धमासच्या अनयुायी पहणून मी अमेररकेच्या र्शस्त्र रे्नेत 
र्ामील होण्यार् नकार देत आहे.” अनेक तरुणाांनी 
आिल्या धासमसक श्रद्धा पहणून रे्नेत भरती होण्यार् 
नकार हदला होता. तयाांना कतसव्यननटठ आिवत्तकतास पहटले 
जाई.

एका न्यायाधीशाने ननणसय हदला की मोहपमद अली 
प्रामाणणक आिवत्तकतास पहणून बाांधील होत.े िण तरीही 
तयाांना रे्वा करण्यार् बोलावण्यात आले.
२८ एवप्रल १९६७ला अलीने रे्नेत र्ामील होण्यार् नकार 
हदला.

तयानांतर तयाांना िाच वर्ासची तुरुां गवार्ाची सशिा 
र्नुावण्यात आली आणण तयाच्याकडून हैवीवेट चैंवियनसशि 
हहर्कावनू घेण्यात आली. काही लोकाांना ती सशिा उधचत 
वाटली. आणण काही लोकाांनी न्यायार्ाठी उच्च
न्यायालयात अिील केली.

मैं 
वियतनाम
युद्ध  

नहीं लड गंा

कोई 
युद्ध 
नहीं



अली, ज्याांना आता लढण्याची िरवानगी नव्हती, ते आता आिला अधधकाांश वेळ एक 
र्ावसजननक वक्ताच्या रुिात व्यक्त केले. तयाांनी देशभरच्या कॉलेजमध्ये आणण इस्लाम 
राटरच्या बठैकीमध्ये भार्ण हदले. तयाांना मुलाांशी बोलायला आवडत अरे्. अनेक लोक 
तयाांना लोकाांचा चॅश्पियन पहणून ओळखत अर्त.

अली तरुण आणण र्ुांदर होते. तयाांनी "ब्लकै इज ब्यटूीफुल“ या शब्दाांना ववशरे् अर्थस 
हदला. अली याांना माहीत होते की जर तयाांच ेअिील मान्य झाले नाही तर तयाांना जेलमध्ये 
जावे लागेल. जर तयाांनी आिले मत बदलले आणण रे्नेत र्ामील झाले, तर ते 
मशु्टटयदु्धच्या स्िधास खेळू शकत होते आणण एक र्हज जीवन जगू शकत होते, िण 
तयाांनी आिल्या ववववार्ाच ेिालन करण्याचा ननणसय घेतला. ते पहणाले, “ज्या व्यक्तीमध्ये 
जोखीम घेण्याच ेर्ाहर् नाही ती व्यक्ती जीवनात काहीच समळव ूशकत नाही.”

खरेतर अली याची वाट बघत होते की तयाांच्या अविलाचा काय िररणाम होईल. 
तयावेळी र्वस लोक श्व्हएतनामच्या यदु्धाकड ेआित्ती पहणून बघत होते. नागररक अधधकार 
आांदोलन वेगात वाढत होते. आता अलीच ेवागणे र्मजणे र्ोप्िे वाटत होते. ऑक्टोबर 
१९७० मध्ये शवेटी तयाांना िरत लढण्याची िरवानगी समळाली. तयाांनी जेरी क्वारीच्या 
ववरोधात आिला र्ामना श्जांकला.



िण "स्मोककन' जो फै्रश़्ियर जगातला हैवीवेट चैंवियन होता,आणण 
मशु्टटयदु्ध चाहते या दोन िरुुर्ाांमध्ये होणाऱ्या लढतीची वाट बघत 
होते.

८ माचस, १९७१ ला अलीने फे्रश़्ियरच्या ववरुद्ध लढाई लढली िण 
तो ती कठीण लढाई हारला. तयाच्या चाहतयाांना तयाचा मोठा धक्का 
बर्ला, िण अलीने खेळत राहण्याचा दृढ ननवचय केला.



२८ जून, १९७१ ला, र्ांयकु्त राज्याच्या र्वोच्च 
न्यायालयाने ननणसय हदला की अलीला रे्नेत रे्वा 
करण्याची र्टू हदली िाहहजे. मशु्टटयोद्धा अलीने 
र्पु्रीम कोटासची एक महतविणूस लढाई श्जांकली होती.

अली पहणाला, “जेव्हा मी रे्नेत जाण्यार् नकार 
हदला तेव्हा मी स्वतःला कधी महान र्मजले नाही. मी 
जो ववचार केला होता तयार्ाठी मी उभा राहहलो. मला 
अमेररकेला अमेररका करण्याची इच्छा होती. आणण 
आता िणूस जगाला ही गोटट माहीत आहे.”



खेळाच्या इनतहार्ात अली र्गळ्यात 
मनोरांजक फायटर होता. तयाांनी आिल्या 
काळातल्या र्वस मोठ्या खेळाडूांशी र्ामना 
केला.तयाांची र्गळ्यात कठीण लढाई मधली 
एक "रांबल इन द जांगल" नावाने ओळखली
जाते. ती मध्य आकफ्रकेत ़िैरेमध्ये, जॉजस 
फोरमनैशी होणार होती. फोरमनै नवीन 
हैवीवेट चैंवियन होता. अली, आता बत्तीर् 
वर्ासचा होता, तो तरुण खेळाडू कडून हारेल 
अशी आशा होती. िण अलीचा एक वेगळा 
ववचार होता. “आता तुपही मला बघत 
आहात,िण तुपही हे बघत नाहीत की,जॉजस 
ववचार करतो तो मला बघेल िण मला
माहीत आहे तो अरे् कधी करणार नाही.”



जेव्हा लढाई र्रुु झाली, तेव्हा आकफ्रकेतील गदी जी 
अलीच्या बाजूने होती, ती िरत िरत ओरडत होती, “ 
अली अली!” फोरमनै तयामळेु त्रार्ला नाही. तो िढेु आला 
आणण तयाने अलीला दोरीच्या ववरुद्ध बाजूने 
िकडल.ेिरत-िरत अली तयाच्या ववशाल बाहूवर झलुत 
राहहला. अलीच्या चाहतयाांनी तयाला दोरीिार्नू बाजूला 
जाण्यार् िरत िरत र्ाांधगतले

अलीने फोरमनैला बकु्का मारण्याची िरवानगी हदली.
तयाने दोरीच्या ववरुद्ध बाजूला उभे राहण्याच्या आिल्या 
योजनेला "रोि-ए-डोि" नाव हदले.

“मी दोरीवर िडलो आणण पहटले, “ये मला मार, मला 
वाटले की तू मारशील. तो एक बचावाचा िववत्रा होता.”

आठव्या फेरीत, फोरमनै र्थकला आणण तेव्हा अलीला 
आिली र्ांधी समळाली. अलीच ेबकु्के वेगवान आणण 
जोरदार होते. बबग जॉजस फोरमनै आवचयसचककत 
झाला,मग तयाला लागले, तो जसमनीवर अडखळला आणण 
तेव्हा रेफरीने अांक मोजायला र्रुुवात केली. अली िरत 
एकदा वववव चैंवियन झाला.



"रांबल इन द जांगल" नांतर अली र्ात वर् े
आणखीन खेळला. शवेटी १९८१ मध्ये तो ३९ वर्ासचा 
अर्ताांना रे्वाननवतृ्त झाला. आता तयाांच ेबॉश्क्र्ांग 
मधले कैररयर र्ांिले होते आणण आता ते एक कठीण 
प्रनतस्िधासशी र्ामना करत होते, एक आजार, ज्याच े
नाव "िाककां र्ांर्“ होते.

“देवाने मला हे लिात आणून देण्यार्ाठी ही 
शारीररक दबुसलता हदली आहे की मी र्गळ्यात
महान नाही.” अली पहणाले, “र्गळ्यात महान देव 
आहे!”

१९९६ मध्ये,, अलीला अटलाांटा, जॉश्जसयामध्ये 
खेळल्या जाणऱ्या ऑलश्पिक मशाल िेटवण्यार् 
र्ाांधगतले गेले. जर्े तयाने िेटवण्यार् मशाल उचलली 
तेव्हा र्वस जग बघत होते की तयाच्यामध्ये अजूनही 
एक लढवय्या आहे आणण तो र्तत आिल्या 
आजाराशी लढत राहहला. जगातील लाखो लोकाांनी 
तयाचा जय-जयकार केला. महुपमद अली, वास्तवात 
लोकाांचा आवडता चैंवियन होता.



१७ जानेवारी १९४२ कैसर्यर् मार्ेलर् क्ले, जूननयर, लुइर्ववले मध्ये जन्म झाला.
र्प्टेंबर ५,१९६०ला ऑलश्पिक र्ुवणसिदक, लाइट-हैवीवेट िदक श्जांकले . 
२९ ऑक्टोबर १९६० ट्यूनी हन्र्ेकरच्या ववरुद्ध िहहली व्यावर्ानयक लढाई श्जांकली: 
लुइर्ववले, कें टकीमध्ये. 
२५ फेब्रुवारी १९६४ वल्डस हैवीवेट र्न्मान श्जांकण्यार्ाठी र्न्नी सलस्टनला हरवले.समयामी 
बीच, फ्लोररडामध्ये . 
२६ फेबु्रवारी १९६४ मुश्स्लम धमासत प्रवेश.
६ माचस, १९६४ मुहपमद अली नाव घेतले.
२८ एवप्रल १९६७ अमेररकी र्शस्त्रदलात र्ामील होण्यार् नकार हदला.
२७ जून, १९६७ ला मुश्टटयोद्धाचा िुरस्कार समळवला आणण तयाांना खेळ खेळण्यार् 
प्रनतबांध केला गेला.
ऑक्टोबर २६,१९७० जेरी क्वारीच्या ववरोधात िरत र्ामना श्जांकला: अटलाांटामध्ये . 
३ माचस, १९७१ वववव हैवीवेट चैंवियन जो फै्रश्जयरकडून हारले.: न्ययूॉकस मध्ये . 
२८ जून, १९७१ला अमेररकी र्ुप्रीम कोटासने र्शस्त्रदलात र्ामील होण्यार् नकार हदला 
पहणून दोर्ी ठरवले.
ऑक्टोबर ३०.१९७४ जॉजस फोरमैनच्या ववरुद्ध ‘जांगलमध्ये रांबल श्जांकले: ककां शार्ा, 
़िैरेमध्ये . 
ऑक्टोबर १,१९७५ मनीलामध्ये जो फै्रश्जयरच्या ववरुद्ध र्ामना श्जांकला.: क्यू़िोन 
सर्टी, कफलीिीांर्मध्ये . 
११ डडर्ेंबर १९८१ आिली शवेटची लढाईमध्ये रेवर बबबसककडून हारले: नार्ाउ, 

बहामार्मध्ये. 
१९ जुलै १९९६ ऑलश्पिक मशाल िेटवली,उन्हाळी ऑलश्पिक खेळ,: अटलाांटामध्ये. 
१९९८ - र्ांयुक्त राटर शाांनत दतूच्या रुिात काम केले.
डडर्ेंबर २,१९९९ला स्िोट्सर् इलस्रेटेडकडून स्िोट्सर्मैन ऑफ द र्ेंचुरी पहणून घोवर्त 
करण्यात आले.
९ नोव्हेंबर २००५ला प्रेसर्डेंसशयल मेडल ऑफ फ्रीडमकडून र्पमाननत केले गेले.

जेव्हा र्ाठच्या दशकाच्या र्ुरुवातीला कैसर्यर् क्लेचा उदय झाला,तेव्हा तयाने काळ्या जीवनात दोन महतविूणस 
िेत्राांना स्िशस केला. ते "ब्लैक इज ब्यूटीफुल" चे िूणस अवतार होते आणण तयाांनी ब्लैक-िावरच्या ववचाराांना नवीन 
अर्थस हदला,तयाांनी केवळ आिला खेळ श्जांकला, तर आिल्या अद्भुत व्यश्क्तगत र्ाहर्ाने लोकाांना श्जांकले. तयाांनी 
गोऱ्या लोकाांववरुद्ध न जाता आिल्या काळ्या रांगाला र्ुांदरता आणण शक्तीच ेप्रनतक पहणून मान्यता समळवली.
क्ले, आणण नांतर अली ने न केवळ एक काळे हहरो होते तर आिले, हास्य आणण युद्ध-ववरोधी मतामुळे ते गोऱ्या 

तरुण अमेररकीांच ेर्ुद्धा हहरो होते. - वाल्टर डीन मायर्स
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